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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem podkreśla ujęcie równości kobiet i mężczyzn w katalogu wartości Unii 
(art. 2 TUE) oraz wśród jej celów (art. 3 ust. 3 akapit drugi TUE);

2. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zasady zintegrowanego podejścia do równości 
kobiet i mężczyzn, która to zasada znajdzie w przyszłości zastosowanie do wszystkich 
działań Unii – rozszerzenia tego dokonano dzięki ujęciu tej zasady w specjalnym artykule 
postanowień ogólnych (art. 8 TFUE), co nadało jej charakter prawdziwej klauzuli 
horyzontalnej, którą stosuje się do wszystkich dziedzin działalności Unii;

3. z zadowoleniem przyjmuje nową procedurę z art. 19 TFUE, zgodnie z którą Parlament 
Europejski udziela zgody na podjęcie przez Radę (która niestety wciąż stanowi 
jednomyślnie) środków zmierzających do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną;

4. z zadowoleniem przyjmuje ujęcie w ramach zwykłej procedury prawodawczej środków 
mających na celu zwalczanie handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, oraz 
wykorzystywania seksualnego (art. 79 ust. 2 lit. d) oraz art. 83 ust. 1 akapit drugi TFUE);

5. sądzi, że te nowe przepisy umożliwiają Komisji niezwłoczne przedstawienie Radzie i 
Parlamentowi środków prawodawczych mających na celu doprecyzowanie i usprawnienie 
różnych wspólnotowych strategii politycznych w dziedzinie zwalczania handlu kobietami 
i dziećmi na potrzeby wykorzystywania seksualnego;

6. zwraca się do Komisji, żeby w terminie trzech lat od wejścia w życie traktatu lizbońskiego 
przedstawiła pierwszą analizę skutków traktatu, jakie stwierdzono w państwach 
członkowskich w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi na potrzeby wykorzystywania 
seksualnego, w szczególności kobietami i dziećmi;

7. z zadowoleniem przyjmuje deklarację nr 19 odnoszącą się do art. 8 TFUE, która wzywa 
państwa członkowskie, żeby podjęły niezbędne środki w celu zapobiegania wszelkiego 
rodzaju przemocy w rodzinie i jej karania oraz w celu wspierania i ochrony ofiar.
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